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O Brasil é o quarto maior pro-
dutor mundial de carne de 
porco, com três milhões de 
toneladas em 2007, segundo 

dados da Associação Brasileira dos Cria-
dores de Suínos (ABCS). Entretanto, no 
consumo interno, o país deixa muito a 
desejar. Enquanto na União Européia e 
nos Estados Unidos o consumo médio 
per capita é de, respectivamente, 44 
e 30 quilos por ano, aqui esse volume 
chega a apenas 13 quilos – nove de 
embutidos e quatro de carne in natu-
ra. Segundo a Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO), na média mundial, a carne suína 
é a mais consumida, com 42% do to-
tal. No Brasil, representa apenas 14% 
e está atrás de aves e bovinos.

Para reverter esse quadro, a ABCS 
iniciou, em setembro de 2006, a cam-
panha Um novo olhar sobre a carne 
suína, a qual já vem mostrando resul-
tados. “Iniciamos o trabalho com base 
em uma pesquisa que identifi cou os 
principais gargalos da comercializa-
ção da carne suína no Brasil”, conta o 
presidente da ABCS, Rubens Valentini. 
De acordo com o estudo, as maiores 
restrições são o preconceito com re-
lação ao impacto sobre a saúde do 
consumidor; cortes pouco práticos, na 
perspectiva do cliente; cortes volumo-
sos, quase sempre associados a even-
tos festivos; apresentação inadequada 
nos pontos de venda, quase sempre 
associada à gordura; e percepção de 
preço elevado.

ABCS

Suinocultores investem em 
campanha para aumentar
consumo da carne de porco
Brasil é o quarto maior produtor mundial do produto, mas o consumo interno ainda está 
muito abaixo das expectativas do setor, principalmente de carne in natura. Preparação da 
cadeia produtiva é primeira estratégia para eliminar gargalos da comercialização

pernil, a indústria de processamento 
e os pontos de venda reduzem consi-
deravelmente as alternativas de uso. 
“Iniciamos nos mercados um trabalho 
para mostrar que existem mais de 70 
cortes, como carne moída, estrogonofe 
suíno e picanha e não apenas os tradi-
cionais. É preciso ter formatos diversi-
fi cados, contemporâneos, que atraiam 
e satisfaçam o consumidor”, destaca. 

Ao trabalhar diversos cortes, a 
ABCS incentiva o comerciante a utilizar 
toda a carcaça do animal. Desse modo, 
evita-se que o produto seja vendido a 
um preço mais elevado para compen-
sar perdas com determinadas partes 
do animal que anteriormente teriam 
pouco giro. “Ao trabalhar com mais 
variedades, o ponto de venda pode co-
mercializar a carne suína a um preço 
mais competitivo, reduzindo a percep-
ção que existe hoje de que o produto é 
caro”, ressalta Valentini.

Outro item trabalhado pela ABCS 
foram os formatos de embalagens nos 

A primeira etapa da campanha, 
que ainda está sendo realizada é a pre-
paração da cadeia produtiva. A ABCS 
escolheu dez redes de supermercados, 
em quatro estados (São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Mato Grosso e Minas 
Gerais) e no Distrito Federal e iniciou 
um trabalho para modifi car o conceito 
de comercialização. “Na maioria dos 
lugares do Brasil, compra-se carne de 
porco do mesmo modo que nossas avós 
compravam, ou seja, os mesmos cortes 
e em grandes quantidades. Para que a 
carne suína seja competitiva, o primei-
ro passo é mudar essa idéia”, afi rma 
Valentini.

Ao resumir o suíno a uma meia dú-
zia de cortes, como lombo, costela e 

Segundo Valentini, o aumento de 
vendas nos mercados trabalhados pela 
ABCS variou entre 50% e 210%

“Nossas pesquisas 
mostram que 46% dos 
brasileiros preferem a 
carne suína. Logo, não 
há motivos para que a 
demanda não cresça”

Rubens Valentini
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postos de vendas. “Não dá para vender 
apenas peças inteiras ou em grandes 
quantidades, como ocorre com freqüên-
cia em diversos estabelecimentos. É pre-
ciso dar alternativas. Um solteiro ou 
pes soas idosas, por exemplo, só irão 
comprar a carne suína se a encontrarem 
em embalagens pequenas e práticas. 
Tem que sair da bandeja direto para a 
panela”, observa.

As ações realizadas com as indús-
trias e postos de vendas já geram resul-
tados. “O aumento de vendas da carne 

suína nos mercados com os quais tra-
balhamos variou entre 50% e 210%”, 
informa Valentini. As metas para o 
crescimento no consumo são ousadas. 
Em 2006, o consumo per capita de car-
ne de porco no Brasil era de 11 quilos 
anuais. Em 2007, com apoio da campa-
nha, subiu para 12 quilos. Em 2009, o 
objetivo é chegar a 14 quilos. “Nossas 
pesquisas mostram que 46% dos bra-
sileiros preferem a carne suína. Logo, 
não há motivos para que a demanda 
não cresça”, avalia.

Outra ação que está sendo reali-
zada no âmbito da campanha é o uso 
de trabalhos e pesquisas médicas para 
desmistifi car o impacto da carne suína 
na saúde. Um documento intitulado Im-
pacto do consumo da carne suína sobre 
a saúde humana, com quatro monogra-
fi as está sendo utilizado pela ABCS em 
reuniões, simpósios e seminários com 
médicos, nutricionistas, chefs de cozi-
nha e estudantes de medicina, nutrição 
e gastronomia. “Queremos mostrar os 
benefícios da carne suína, como o baixo 
índice de gordura em comparação com 
outras carnes e o alto teor de proteí-
nas, vitaminas e sais minerais”, conta 
Valentini.

A próxima etapa da campanha, 
que será iniciada ao fi m do trabalho 
de adequação da cadeia produtiva é a 
divulgação da proposta em mídias de 
massa. “Nossa intenção é atingir o pú-
blico por meio de anúncios em televi-
são, rádio, jornais e revistas”, informa 
Valentini. “Mas para que isso ocorra, 
precisamos garantir que nossos produ-
tos cheguem aos pontos de venda com 
qualidade e no formato adequado para 
os mais diversos consumidores. Não 
adianta chamar a atenção do compra-
dor se não tivermos o produto adequa-
do para oferecer”, completa.

O Sebrae (DF), por meio do proje-
to Desenvolvimento da Suinocultura no 
Distrito Federal, é um dos apoiadores 
da campanha Um novo olhar sobre a 
carne suína. “O Sebrae foi um parceiro 
muito importante no desenvolvimento 
de modelos e conceitos para a campa-
nha”, destaca Valentini. “Nossa meta 
agora é estender essa parceria em nível 
nacional, com o objetivo de transmitir 
conhecimento por meio de vídeos, catá-
logos e outras ferramentas”, afi rma.

Consumo per capita/ano
2006: 11 quilos
2007: 12 quilos
2009: 14 quilos (previsão)

Contato
www.abcs.com.br
(61) 2109-1620

Antigamente, os porcos da suinocultura eram gordos, pois o objetivo era produzir 
banha. Hoje, o animal é magro e a carne tem baixo índice de gordura

Cortes suínos em balcão de supermercado

A
B

C
S/

D
iv

ul
ga

çã
o

A
gê

nc
ia

 S
eb

ra
e 

de
 N

ot
íc

ia
s

A
B

C
S/

D
iv

ul
ga

çã
o

Sebrae Agronegócios 17

monica
Text Box
Fonte: Revista Sebrae Agronegócios, n. 8, p. 16-17, abr. 2008.




